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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25539 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มีพ้ืนที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอ าเภอเดิมบาง
นางบวชห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวช ประมาณ 6.0 กิโลเมตร บนถนนทางหลวง หมายเลข 3350  
(สายท่าช้าง –ด่านช้าง) 
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อาณาเขตติดต่อ  
                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ต าบลบ้านเชี่ยน  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
                   ทิศใต้                ติดต่อกับ  ต าบลกระเสียว   อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ต าบลหัวนา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น  12 หมู่ คือ       
 หมู่ที่  1  บ้านเขาคีรี                     หมู่ที่  2  บ้านหัวเขา 
                    หมู่ที่  3  บ้านกระเสียว                  หมูท่ี่  4  บ้านวัดไทร 
                    หมู่ที่  5  บ้านน้ าพุ                       หมูท่ี่  6  บ้านหัวเขา 
                    หมู่ที่  7  บ้านฉวาก                      หมูท่ี่  8  บ้านปากดง 
                    หมู่ที่  9  บ้านเขาเขียว                  หมูท่ี่  10 บ้านหัวเขา 
                    หมู่ที่  11  บ้านหนองกระด่าน          หมู่ที่  12  บ้านตรอกตาโพธิ์ 
        ข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฏร์ถึงวันที่13 ตุลาคม 2559 ต าบลหัวเขามีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 6,872 คน แยกเป็นชาย 3,286 คน หญิง 3,586 คน ความหนาแน่นของประชากรโดย
เฉลี่ย 105 คน /ตารางกิโลเมตรเมตร 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
       เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาขนาดเล็กหลายแห่ง ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ 
       ฤดูร้อน        เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือน  พฤษภาคม 
       ฤดูฝน          เริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน  ตุลาคม 
       ฤดูหนาว       เริ่มจากเดือนตุลาคม     ถึงเดือน  กุมภาพันธ์ 
        อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  16-39 องซาเซลเซียส 
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๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 

๑ บ้านเขาคีรี นายธนู  ทองรอด    ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านหัวเขา นายเคียง  น้ าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านกระเสียว นายมานพ  พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านวัดไทร นายทศพล  ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านน้ าพุ นายจ าเนียร  ยิ้มสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านหัวเขา นายวรากร  บุญประเสริฐ ก านัน 
๗ บ้านฉวาก นายชุมแพ  สุขโข ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านปากดง นายชาลี  จงมีทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านเขาเขียว นายชัยยศ  สุพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านหัวเขา นายประสิทธิ์  สูงปานเขา ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ บ้านหนองกระด่าน นายวิรัช  สังข์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ นายสุเทพ  สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 ต าบลหัวเขามีทั้งหมด ๑๒ หมู่ 
 สมาชิกสภา   จ านวน  ๒๔  คน 
 ผู้บริหาร  จ านวน  ๔  คน 
 
นายประเสริฐ บุญประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
นางสุภา บุญประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   รอง คนที่ ๑ 
นายแสวง คงวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   รอง คนที่ ๒  
นายช านาญ ขุมทอง เลขานุการ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จ านวนทั้งสิ้น  ๒๔  คน 

 
 
 
 
  
 
 
 

1. นางณิชารีย์ หอมยามเย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
2. นางรจนา ขุมทอง                  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
3. นายทิพย์  น้ าทิพย์                  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
4. นางสาวจิตรา ระเบียบแหวน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
5. นายลมัย  ศิลปชัย   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
6. นายสุชิน  สุขเปี่ยม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
7. นายบรรจบ ม่วงมูล                สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
8. นายวิชัย  สุริยฉาย   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
9. นายก าพล ม่วงมูล  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
10. นายหลอ ขุมทอง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
11. นางผ่านฟูา บุญประเสริฐ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
12. นางสาวปิยะมาส  สูงปานเขา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
13. นายเรือง หอมยามเย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
14. นางกุหลาบ ผาสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
15. นายจ าลอง เอกอ้น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
16. นายสมเกียรติ นรสิงห์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
17. นายถวัลย์  ช้างวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
18. นายสมศักดิ์  ขุมทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
19. นายวินัย  รอดมาลี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
20. นางทองออม  กฤษณา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
21. นายบ ารุง เอกอ้น  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
22. นายด าเนิน แสงบัวเผื่อน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
23. นายริด ดวงจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
24. นางสาววิไล แสงศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
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๓. ประชากร 
 ประชากรโดยเฉลี่ย  105  คน  / ตารางกิโลเมตร    
  จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น  6,909  คน  แยกเป็นชาย  3,306  คน  หญิง  3,603  คน  ความ
หนาแน่นของ 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลหัวเขา 
 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 203 268 280 548 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 243 294 324 618 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 130 173 197 370 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 161 213 237 450 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 355 561 587 1,148 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 413 517 602 1,119 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 203 291 329 620 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 169 225 284 509 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 62 96 105 201 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 126 189 174 363 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 168 240 260 500 
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 129 219 207 426 

รวม 2,353 3,286 3,586 6,872 
 

ที่มา     ส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอเดิมบางนางบวช  วันที่ 13 ตุลาคม 2559   
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๔. สภาพทางสังคม 
ด้านการศึกษา    
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบจ านวน 5 แห่ง คือ 
 1. โรงเรียนวัดหัวเขา จ านวนนักเรียน  50  คน   
 2. โรงเรียนวัดฉวาก จ านวนนักเรียน  58  คน 
 3. โรงเรียนบ้านปากดง จ านวนนักเรียน  38  คน 
 4. โรงเรียนวัดไทร จ านวนนักเรียน  79  คน 
 5. โรงเรียนวัดน้ าพุ จ านวนนักเรียน  189  คน   
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ จ านวน  1   แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร จ านวน  1   แห่ง  
  -  ทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  12 แห่ง 
  -  ศูนย์ข้อมูลประจ าต าบล จ านวน  1   แห่ง       
ด้านการศาสนา  จ านวน  9  แห่ง คือ  
  -  วัดหัวเขา -  วัดเขาเขียว 
  -  วัดเขาคีรี -  วัดเขาโกงกาง 
  -  วัดปากดง -  วัดน้ าพุ 
  -  วัดไทร -  วัดตรอกตาโพธิ์ 
  -  วัดฉวาก -  วัดเขาปูุถ้ า 
ด้านสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
  -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
  -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน  6 คน 
  -  อสม.  จ านวน  83 คน 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
ด้านการอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย / ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน  2  รุ่น 250  คน 
  -  อาสาเพ่ือยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน  1 รุ่น 90  คน 
  -  กลุ่มสตรี  / แม่บ้าน  478 คน  
  -  กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 60  คน 
ด้านการท่องเที่ยว 
  -  งานประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดหัวเขา 
  -  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ส่วนใหญ่ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ข้าราชการ อาชีพเสริม การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่มอาชีพจักสาน
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน และกลุ่มโรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ 

1.1.9 การผลิตที่ส าคัญของต าบล 
        1.) การเกษตรกรรม ได้แก่  การท านาข้าว ไร่อ้อย เป็นต้น 
   2.) การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  สุกร  ไก่  เป็นต้น 

 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ข้อมูลทั่วไป 

 ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทุนเฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
บ้านกระเสียว 42 3,000 6,500  0 0 
บ้านฉวาก 100 5,000 5,250  0 0 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 54 3,200 4,700 7 3,000 4,500 
บ้านน้ าพ ุ 150 6,000 7,000 70 4,000 5,000 
บ้านปากดง 169 0 0 51 6,500 7,000 
บ้านวัดไทร 70 3,500 6,000  0 0 

บ้านหนองกระด่าน 46 4,500 6,500  0 0 

บ้านเขาคีรี 12 6,500 6,500  0 0 

บ้านหัวเขา 301 13,200 20,000  0 0 

บ้านเขาเขียว 17 5,000 5,440  0 0 

 
 

จากระบบข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

๘. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ ประมาณ 300 ปีเศษ มีบุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง เมือง 3 
ชั้น ห่างจากบ้านบ่อกรุเพียงเล็กน้อย รอนแรมมาหยุดพักตรงพ้ืนที่ระหว่างเขา มองเห็นท้องที่ทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าไหลผ่าน เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ลงหลักปักฐานโดยเรียกชื่อว่า “บ้าน
หุบเขา” เพราะมีภูเขาล้อมรอบ แต่ในปัจจุบันนี้ค าว่า “หุบเขา” ได้เพ้ียนไป  จึงเรียกชื่อกันเสียใหม่ว่า “บ้าน
หัวเขา” มาตราบจนทุกวันนี้  ทุกปีของเดือนตุลาคม ขึ้น ๒ ค่ า เดือนสิบ เทศกาลออกพรรษา  จะมีงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดหัวเขา     
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สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  - กลุ่มผ้าฝูายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

 

 

 

 

ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก 

 

 

 

ผ้าปูโต๊ะ 

 

 

 

ผ้าขาวม้า 

 

 

 

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
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๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา กระจายอยู่ทั้งต าบลปุาไม้มีอยู่กระจายบนภูเขาและพ้ืนทีที่
ปลูกปุาเพ่ือสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลายของพ้ืนดินในพ้ืนที่จุดเสี่ยง  
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนด าเนินการประจ าปี 2557 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และ 
          ขยายเขตไฟฟูา 

     

          1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก และ 
              ถนนดินลูกรัง 

- - - - - 

          2) ก่อสร้างถนนและท่อทางระบายน้ า - - - - - 
          3) ก่อสร้างปรับปรุงถนน และท่อทางระบายน้ า  - - - - - 
          4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตคูส่งน้ า ฝังท่อระบายน้ า - - - - - 
          5) ขยายผิวการจราจร - - - - - 
          6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 12 14.6 300,000 7.32 ส่วนโยธา 
          7) ขยายเขตไฟฟูา 12 14.6 50,000 12.28 ส่วนโยธา 
          8) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ 12 14.6 50,000 12.28 ส่วนโยธา 
          9) การวางผังเมือง  
         10)ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

- - - - - 
  ส่วนโยธา 

         11)ก่อสร้างรางละบายน้ าทิ้ง      
รวม 36 43.8 400,000 31.88  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน      

    1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค - บริโภค และการให้บริการโทรคมนาคม      

          1) ขุดลอกคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดปี 12 14.63 45,000 1.10 ส่วนโยธา 

          2) ดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 12 14.63 50,000 1.22 ส่วนโยธา 

          3) ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าธรรมชาติให้หมดไป - - - - - 

          4) ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
          5) ขยายเขตระบบประปาสาธารณะ 

1 
1 

1.21 80,000 1.96 ส่วนโยธา 
  ส่วนโยธา 

รวม 25 30.47 175,000 4.28  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
    2.1 การส่งเสริมอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และ 
          ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 

     

          1) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน - - - - - 
          2) จัดหาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 1 1.21 30,000 0.73 ส านักปลัด 
          3) จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า - - - - - 
          4) อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ - - - - - 
          5) พัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม - - - - - 

รวม 1 1.21 30,000 0.73  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
    3.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเข้มแข็ง ในการพ่ึงพา 
          ตนเอง 

     

          1) โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพ่ือประชาชน - - - - - 
          2) โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือประชาชน 1 1.21 12,000 0.29 ส านักปลัด 
          3) โดรงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 1 1.21 80,000 1.96 ส านักปลัด 
          4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพและ 
              ห่างไกลยาเสพติด 

1 1.21 20,000 0.49 ส านักปลัด 

          5) สนับสนุนการท าประชาคมหมู่บ้าน 1 1.21 30,000 0.73 ส านักปลัด 
          6) โครงการปรับปรุงและสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 1.21 45,000 1.10 ส านักปลัด 
          7) การส่งเสริมเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 1 1.21 2,400,000 58.98 ส านักปลัด 
      

รวม 6 5.00 2,587,000 63.55  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
    3.2 การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ 
          ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

          1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนสนใจและมีส่วน 
              ร่วมในงานประเพณีและรัฐพิธีที่ส าคัญ 

- - - - - 

          2) อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้น 1 1.21 20,000 0.49 ส่วนสาธารณสุข 
          3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจในสุขภาพ - - - - - 
          4) จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดสร้างสถานที่ออกก าลังกายให้แก่ 
              ประชาชน 

- - - - - 

          5) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 3 3.65 140,000 3.44 ส่วนสาธารณสุข 
          6) ส่งเสริมสนับสนุนงานตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 1.21 420,000 10.32 ส่วนการศึกษา 
          7) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ - - - - - 
          8) สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาทาง 
              เศรษฐกิจ 

- - - - - 

          9) จัดเก็บข้อมูล จปฐ.        1 1.21 12,000 0.29 ส านักปลัด 
รวม 9 7.28 592,000 14.66  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      
    - ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
      ตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจน 
      ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     

          1) การอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 1 1.21   ส านักปลัด 

          2) ประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านสื่อต่าง ๆ  1 1.21 200,000 4.91 ส านักปลัด 
          3) อบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงาน และผู้น าชุมชน 1 1.21   ส านักปลัด 
          4) โครงการปรับปรุงส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 1.21   ส านักปลัด 

      
      
      

รวม 4 4.08 200,000 4.91  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    5.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      
          1) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ 
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 1.21 45,000 1.10 ส่วนสาธารณสุข 

          2) จัดหางบประมาณสนับสนุน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

          3) จัดซื้อถังขยะเพ่ือจัดเก็บขยะ - - - - - 
          4) ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง คูส่งน้ า เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก 12 14.63 40,000 0.98 ส่วนโยธา 
          5) โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยสารชีวภาพและอินทรียวัตถุ - - - - - 
          6) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ - - - - - 
      

รวม 1 15.84 85,000 2.08  
รวมทั้งสิ้น 82 100 4,069,000 100  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเดินเท้า 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑๔.๒๘ 

 
 
 
๖,๕๕๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๑๙.๐๕ 

 
 
 

ส่วนโยธา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ขุดลอก คู คลอง ๘ ๙.๕๒ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๙.๑๖ ส่วนโยธา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ไฟฟูา 
และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 

๘ ๙.๕๒ ๕๔๐,๐๐๐ ๑.๕๗ ส่วนโยธา 

รวม ๒๘ ๓๓.๓๒ ๑๐,๒๔๐,๐๐๐ ๒๙.๗๘  
 
 



19 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๙.๕๒ 

 
 
 
๑,๑๐๕,๐๐๐ 

 
 
 

๓.๒๑ 

 
 
 

กองสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และคนพิการ ๖ ๗.๑๔ ๑๖,๙๑๐,๐๐๐ ๔๙.๑๙ ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓ ๓.๕๗ ๓๗๕,๐๐๐ ๑.๐๙ ส านักปลัด 

รวม ๑๗ ๒๐.๒๓ ๑๘,๓๙๐,๐๐๐ ๕๓.๔๙  

 
 



20 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

๑๓ 

 
 
 

๑๕.๔๗ 

 
 
 
๓,๔๑๕,๐๐๐ 

 
 
 

๙.๙๓ 

 
 
 
ส่วนการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๓ ๓.๕๗ ๓๒๕,๐๐๐ ๐.๙๔ ส่วนการศึกษา 

รวม ๑๖ ๑๙.๐๔ ๓,๗๔๐,๐๐๐ ๑๐.๘๗  

 
 



21 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาคุณผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๓.๕๗ 

 
 
 
 

๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๐.๒๖ 

 
 
 
 
ส านักปลัด 

รวม ๓ ๓.๕๗ ๙๐,๐๐๐ ๐.๒๖  

 



22 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 

๑.๑๙ 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๐.๑๔ 

 
 
 
 
กองสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การจัดระบบน้ าเสียและขยะ ๒ ๒.๓๘ ๑๓๔,๐๐๐ ๐.๓๘ กองสาธารณสุข 

รวม ๓ ๓.๕๘ ๑๘๔,๐๐๐ ๐.๕๒  

 



23 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑.๑๙ 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐.๘๗ 

 
 
 

ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑ ๑.๑๙ ๑๐,๐๐๐ ๐.๘๗ ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน 

๑๓ ๑๕.๔๗ ๑,๓๑๖,๔๐๐ ๓.๘๓ ส านักปลัด 

 
 
 
 



24 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา 
และ พระมหากษัตริย์  

 
 
 

๒ 

 
 
 

๒.๓๘ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐.๒๙ 

 
 
 

ส านักปลัด 

รวม ๑๗ ๒๐.๒๓ ๑,๗๒๖,๔๐๐ ๕.๘๖  

รวมทั้งสิ้น ๘๔ ๑๐๐ ๓๔,๓๗๐,๔๐๐ ๑๐๐  

 
 



25 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเดินเท้า 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑๔.๒๘ 

 
 
 

๖,๕๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๙.๐๕ 

 
 
 

ส่วนโยธา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ขุดลอก คู คลอง ๘ ๙.๕๒ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๙.๑๖ ส่วนโยธา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ไฟฟูา 
และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 

๘ ๙.๕๒ ๕๔๐,๐๐๐ ๑.๕๗ ส่วนโยธา 

รวม ๒๘ ๓๓.๓๒ ๑๐,๒๔๐,๐๐๐ ๒๙.๗๘  

 



26 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๙.๕๒ 

 
 
 
๑,๑๐๕,๐๐๐ 

 
 
 

๓.๒๑ 

 
 
 

กองสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และคนพิการ ๖ ๗.๑๔         
๑๖,๙๑๐,๐๐๐ 

๔๙.๑๙ ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓ ๓.๕๗ ๓๗๕,๐๐๐ ๑.๐๙ ส านักปลัด 

รวม ๑๗ ๒๐.๒๓ ๑๘,๓๙๐,๐๐๐ ๕๓.๔๙  

 



27 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

๑๓ 

 
 
 

๑๕.๔๗ 

 
 
 
๓,๔๑๕,๐๐๐ 

 
 
 

๙.๙๓ 

 
 
 

ส่วนการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๓ ๓.๕๗    ๓๒๕,๐๐๐ ๐.๙๔ ส่วนการศึกษา 

รวม ๑๖ ๑๙.๐๔ ๓,๗๔๐,๐๐๐ ๑๐.๘๗  

 



28 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาคุณผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๓.๕๗ 

 
 
 
 

๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๐.๒๖ 

 
 
 
 
ส านักปลัด 

รวม ๓ ๓.๕๗ ๙๐,๐๐๐ ๐.๒๖  

 



29 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 

๑.๑๙ 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๐.๑๔ 

 
 
 
 

กองสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การจัดระบบน้ าเสียและขยะ ๒ ๒.๓๘ ๑๓๔,๐๐๐ ๐.๓๘ กองสาธารณสุข 

รวม ๓ ๓.๕๘ ๑๘๔,๐๐๐ ๐.๕๒  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑.๑๙ 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐.๘๗ 

 
 
 

ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑ ๑.๑๙ ๑๐,๐๐๐ ๐.๘๗ ส านักปลัด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน 

๑๓ ๑๕.๔๗ ๑,๓๑๖,๔๐๐ ๓.๘๓ ส านักปลัด 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  

 
 
 

๒ 

 
 
 

๒.๓๘ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐.๒๙ 

 
 
 

ส านักปลัด 

รวม ๑๗ ๒๐.๒๓ ๑,๗๒๖,๔๐๐ ๕.๘๖  

รวมทั้งสิ้น ๘๔ ๑๐๐ ๓๔,๓๗๐,๔๐๐ ๑๐๐  
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๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ี อบต. ได้ด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงใน
การพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อบต. นั้นผลที่ได้รับมีดังนี้ 
 ๑.ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 ๒.ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 ๓.ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
 ๔.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 ๕.คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
  
 ๒.๒ ผลกระทบ 
 การบริการในทางราชการอาจท าให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการ จนเกิดการร้องเรียนซึ่งเป็นผลกระทบ
โดยตรงในพ้ืนที่ วิธีแก้ปัญหา โดยชี้แจงกระบวนการทางราชการให้ประชาชนทราบและท าความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  
 ปัญหา 
 - เจ้าหน้าที่ยังขาดผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมาย เท่าท่ีควร 
 - เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
 - หมู่บ้านในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
 - ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
 - ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะสามารถด าเนินการได้ 
 
 อุปสรรค 
 -การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 
 -อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 -อบต.สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจให้ปฏิบัติได้ ซึ่งประชาชนยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไข 
 -การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
และให้มีความสอดคล้องกัน 
 -การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมาพิจารณาด าเนินการ 
 -ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 -ควรพิจารณาด า เนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ ประชาชนได้ รั บความเดือดร้ อนมากที่ สุ ด  
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิ ทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
มั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการค้าก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  เปูาหมาย 
  ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  ๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
   (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔ )  เ พ่ิมประสิ ทธิ ภาพและ เสริมสร้ า งธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปธานของน้ า 
  ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
  
 ๑.๓  THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap)  เปูาหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
    กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคัลสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
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ทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
    โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิม
ที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่ง
คั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาล
ต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขา
ตัวเองในระดับหนึ่ง 
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 ๑.๔  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑) แผนพัฒนาภาคกลาง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ประเด็นยุทธศาสตร์1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง    
   3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
   4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี) 
วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง
อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย” 
 
เป้าประสงค์ 
 มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 เปูาประสงค์ 
  1.1 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 
  - รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
 กลยุทธ์ 
  1.1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและการบริการ 
  1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
  1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง  
 เปูาประสงค์  
  2.1 เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด 
  2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังร้อยละ 12  
  2.2 ร้อยที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 12  
 กลยุทธ์ 
  2.1 การส่งเสริมภาพลักษ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.3 ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรวมถึงสินค้าสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   อ่ืนๆ เช่นของที่ระลึก 
  2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  2.5 ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
   แก่นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 เปูาประสงค์ 
  3.1 มูลค่าบริเวณด่านชายแดนเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 
  3.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 
  3.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด  
                       ร้อยละ 5  
 กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้
เกิด 
   การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  3.2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ  
                       ต่างประเทศ 
  3.4 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการส่งออก 
  3.5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ให้มีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ 
                       ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
  3.6 พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มี 
                       การลงทุนในต่างประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
 เปูาประสงค ์
  4.1 เพ่ิมผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า ชุมชน และภาคแรงงานที่  
                       รับเปลี่ยนกระบวนการ สู่ประเทสไทย 4.0  
 ตัวชี้วัด 
  4.1 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม  
  4.2 ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small  
                       Batch 
  4.3 ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  4.4 ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรเกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
                       อุตสาหกรรมสินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  4.5 พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น 
                       ประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 



42 
 

 
 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
VISION 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเท่ียวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
Strategic Issues  (4) 

กลยุทธ์  Strategies (11) 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็น 
    ศูนย์กลางสขุภาพ 

2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลาย 
    เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี  
    ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  
    และยกระดับการท่องเที่ยวให้มชีื่อเสียง 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้า 
    ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา   
    เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดค้า        
    การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

4. ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย เน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศ 4.0 

1. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น 

2. เพิม่รายได้และจ านวนนักท่องเทีย่ว 
 

3. มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น  

4. เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม  
    สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่

ประเทศไทย 4.0 

1. ส่งเสริมการเปน็ศูนยก์ลางสุขภาพครบวงจร 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการตลาด ประชาสัมพนัธ์ สนิค้าและบรกิาร 
3. พัฒนาสินคา้และบรกิารให้ไดค้ณุภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงสนบัสนุนการเปน็ศูนยก์ลางสุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผูป้ระกอบการและผูผ้ลติให้มีความพร้อมและศกัยภาพในการผลิตสินค้าและบรกิาร 
6. ปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนุนการพัฒนาสนิค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

7. การส่งเสริมภาพลกัษณแ์ละประชาสัมพันธแ์ละประชาสัมพนัธ์อตัลกัษณก์ารท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดั 
8. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวดั 
9. ส่งเสริมสินค้าและบรกิารการท่องเที่ยวเช่ือมโยง แหล่งท่องเทีย่วเชื่อมโยงรวมถึงสินค้าสนบัสนุนด้านการท่องเทีย่ว

อื่นๆ เช่น ของที่ระลกึฯ 
10. พัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการ รวมถงึบคุลากรด้านการท่องเที่ยว 
11. ปรับปรุง พฒันา ยกระดบัคณุภาพเสน้ทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวกปลอดภยั แก่นกัท่องเที่ยว และสร้าง 
      เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ว 

12. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสตกิส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกดิการคา้ การลงทนุ  
      เช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
13. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
14. ส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
15. พัฒนาสินคา้ ผลติภณัฑ ์และบรกิาร เพื่อการส่งออก 
16. ยกระดบัผูป้ระกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขดีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถประกอบธุรกิจระหว่าง 
      ประเทศได ้
17. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกดิการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลกัดนัให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 

18. พัฒนาสินคา้ ผลติภณัฑ ์และบรกิาร โดยใช้นวตักรรม 
19. ส่งเสริมและปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติโดยใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมถึง Small Bath 
20. ส่งเสริมการสนบัสนุนกจิกรรมทางการตลาดเพื่อสนบัสนุน สินค้าเชิงนวตักรรม 
21. ส่งเสริมความรู้และความสามารถใหก้บังานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนให้
สนบัสนุนการท างานเชิงนวตักรรม 
22. พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการยอมรบัการปรบัเปลีย่นเปน็ประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ GOALS (4) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)  
ประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดีการค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 
              สุขภาพ 
 ๒. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่ง  
              ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้า ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
              พิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 4. ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน 
     ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศ 4.0 
 
เป้าประสงค์  
 ๑. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  - เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
  - มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพ่ิมข้ึน  
  - เพ่ิมผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ที่  
                    ปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
  - พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  - พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
  - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 
 ๒. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม 
              จังหวัด 
  - การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  - ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงรวมถึงสินค้าสนับสนุน 
                     ด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกฯ 
  - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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  - ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัย แก่ 
                     นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้า  
              การลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  - พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ 
                     ต่างประเทศ 
  - พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก 
  - ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ 
                    ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
  - พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการ  
                     ลงทุนในต่างประเทศ 
 ๔. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม 
  - ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small  
                    Bath 
  - ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  - ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
                    สินค้าชุมชนให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  - พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็นประเทศ 
                     ไทย ๔.๐ 
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วิสัยทัศน์ 
VISION 

“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบรูณ์ศูนย์การศึกษา และการกฬีา ประชาชน
คุณภาพชีวิตดี” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
Strategic Issues   (6) 

กลยุทธ์  Strategies (26) 

1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร  
    เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และ 
    พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

2. การพัฒนาด้านการทองเที่ยวสสูากล 

3. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคูก่าร 
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสคูวามยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็
เลิศในระดับสากล 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 
    และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินคค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
    เพื่อการบริโภค และการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

1. เพิม่รายได้จากการทองเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินคา้ท้องถิ่น 
 

1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเปน็ธรรมภายใต้ 
    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
    ชุมชนเขม้แข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ 
    มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

1. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การส่งเสริมและวจิัยและพฒันา (Research and Development : R&D) และการยกระดบัปัจจยัพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลติ พฒันาคณุภาพ และลดต้นทุนการผลติสินคาอาหารปลอดภยัเพือ่การแข่งขันทา การค้าและส่งออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าใหแ้กผลติภณัฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบการตลาดสินคาอาหารปลอดภยั 
5. การพัฒนาการขนส่งสินคา และการบรหิารจดัการสินคา (Logistics) 
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 

1. การพัฒนาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณ ีวฒันธรรม และผลติภณัฑ์ทางการทองเที่ยว 
2. การพัฒนาศกัยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบคุลากรด้านการทองเที่ยว 
3. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สรา้งกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
2) สรา้งความรว่มมือประชาชนและพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 
3) สรา้งและพฒันาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรกัษแ์หล่งน้ าของชุมและบรหิารจดัการน้ า 
4) สนบัสนุนการอนุรกัษป์า่โดยการมีสว่นรวมของชุมชน 
5) ส่งเสริมธุรกิจการปลกูไมเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
6) การส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน 

1. การสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ และเทดิทูนสถาบัน 
2. การพัฒนาปัจจยัพื้นฐานทางดานสังคม และการพฒันาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
3. การพัฒนาคณุภาพชีวติ: การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั การมีงานท า มีรายได และชีวิตครอบครัวอบอนุ 
4. การบรหิารจดัการพื้นที่ : ความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน การจดัระเบียบสงัคม และการพฒันาความรว่มมือ 

สรา้งความเข้มแข็งชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
5. การเตรียมความพรอมของประชาชนให้มีจติส านกึด้านความม่ันคง 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบบรหิารและมาตรฐานการศกึษา และกีฬา 
2. การพัฒนาศกัยภาพความพรอมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนบัสนุน กิจกรรมเพื่อการศกึษาและการกฬีา 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 

1. การใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการบรกิารประชาชน 
2. การส่งเสริมการท างานรว่มกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3. การตดิตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 - 2564 
 

   ค่านิยม " ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุง่ผลสัมฤทธิ์” 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมือง
สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 
 ๒. การการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสุ่สากล 
 ๓. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
 ๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศสู่สากล 
 ๖. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๒. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 ๓. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๔. การยกระดับคุณภาพชิวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  - เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง และ 
                    มีความม่ันคงปลอดภัย 
 ๕. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
  - ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 ๖. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์   
 ๑. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับ
ปัจจัยพื้นฐาน 
  - การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินคาอาหารปลอดภัยเพ่ือการแข่งขัน
ทางการค้าและส่งออก 
  - การแปรรูปเพื่อสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แกผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
  - การพัฒนาระบบการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย 
  - การพัฒนาการขนส่งสินคา และการบริหารจัดการสินคา (Logistics) 
  - การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 ๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ทางการทองเที่ยว 
  - การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการทองเที่ยว 
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  - การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
  - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๓. สร้างกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - สร้างความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  - สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมและบริหารจัดการน้ า 
  - สนับสนุนการอนุรักษ์ปุาโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 
  - ส่งเสริมธุรกิจการปลูกไมเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  - การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 ๔. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
  - การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางดานสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิต: การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได และชีวิตครอบครัว
อบอนุ 
  - การบริหารจัดการพ้ืนที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการ
พัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การเตรียมความพรอมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความม่ันคง 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 
  - การพัฒนาศักยภาพความพรอมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการศึกษา
และการกีฬา 
 ๖. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
  - การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  - การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
(ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) 
 
วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
 2.  เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
กลยุทธ์ 
 1.   พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
 2.   สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทัน
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3.  สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4.  คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 2.  มีการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 3.  พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
 4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ 
 1.   ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
 2.  สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
 3.  ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
 4.  ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
 6.  พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และนโยบายรัฐ 
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy   Thailand ) 
 2.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
 4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม  เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
 5.  ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
 7.   พัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
 9.  เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 1.  ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 
 2.  บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 
กลยุทธ์ 
 1.  บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
 2.  ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
 3.  ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม  คุณธรรม 
 5.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
 1.  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
 2.  ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 2.  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 3.  การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
 4.  ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
 5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 วิสัยทัศน์ (vision) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เขา คือ “ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง แหล่งเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการผลิตและสร้างงาน  
 สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม” 
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง 
  4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
วางแผน 
  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
  2.  ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ 
  3.  ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  4.  ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา 
  5.  การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
  6.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
  7.  การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
  8.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  หน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
อ่ืนๆเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการ(Intergration)  
  9.  มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เป็นระบบ 
  10. พิจารณาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นระบบสภาพ
ปัญหาความต้องการและศักยภาพ ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในด้านต่างๆดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
 ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและส่งออก  
 ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ประกอบด้วย 
 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ าได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์ การบริหาร
ส่วนต าบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของ
ประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจ านวน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและ อ่ืน ๆ ภายในชุมชนหมู่บ้าน การ
ขยายเขตไฟฟูา ระบบประปา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงพ้ืนที่ตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และด าเนินการจัดท าประชาคมเสนอ
ปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขในปีต่อไป 
 2) ด้านเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
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ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมี
ชุมชน ศูนย์จ าหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพ่ือ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 3) ด้านสาธารณสุข 
 ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง
รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น
จึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้ อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิตน้อยลงจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
 5) ด้านสังคม 
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีการส่งเสริม
ความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง 
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการขุดลอก
คลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 
 7) ด้านการเมืองการบริหาร 
 รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 เพ่ือประสิทธิภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เขาในภาพรวม ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (S = STRENGTH) 

 มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
 บุคลากรมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกันทุกต าแหน่ง 
 เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีกองทุนมีกลุ่มอาชีพหมู่ 
 มีประปาและไฟฟูาสาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
 มีถนนสายหลักและสายรองใช้ในการคมนาคมขนถ่ายสินค้า 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 มีคลองปากคลองมะขามเฒ่าเป็นคลองสายหลักในการหล่อเลี้ยงประชาชนในการอุปโภคบริโภค

และท าการเกษตร 
 อบต. มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชี วิตประจ าวันของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 อบต. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. จุดอ่อน (W = WEAKNESS) 

 โครงการบางโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณสูงอบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้เพราะมีงบประมาณน้อย 

 พ้ืนที่ต าบลเป็นที่ราบลุ่มยากแก่การควบคุมปูองกันน้ าท่วม 
 ปัญหาภัยแล้ง  ประชาชนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง 
 ประชาชนมีรายได้น้อย 
 ประชาชนยังขาดความสนใจขาดจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 การคมนาคมยังเป็นถนนลูกรังและมีฝุุนเป็นจ านวนมาก 
 พ้ืนที่รับผิดชอบมีมากไม่สมดุลกับงบประมาณในการพัฒนาเพ่ือรองรับการขายตัวจากชนบทเป็น

เมือง 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา พ.ศ. (๒๕๕๘-๒๕๖๒) 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

สุพรรณบุรี 

๑. การเพิ่มขดี

ความสามารถด้าน

เกษตรเชือ่มโยง สู่

เกษตรอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม เพือ่

การบรโิภคและการ

ส่งออก 

๒. การพฒันาด้านการ

ท่องเที่ยวสู่สากลคู่การ

อนรุักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 

๓. การยกระดับ

คุณภาพชีวิต และ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

๔.การส่งเสรมิ

การศกึษา การกีฬามุ่ง

ความเป็นเลิศในระดับ

สากล 

๕.การน าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการ

บริหารและบริการ

เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน 

๑. การส่งเสริมและ

วิจัยและพัฒนา

(Research and 

Development : 

R&D) และการ

ยกระดับ

ปัจจัยพื้นฐาน 

๒. การเพิ่มผลผลิต 

พัฒนาคุณภาพ และ

ลดต้นทุนการผลิต

สินค้าอาหาร

ปลอดภัยเพือ่การ

แข่งขันทางการค้า

และส่งออก 

๓. การแปรรูปเพื่อ

สร้างและเพิ่มมูลค่า

ให้แก่ผลิตภัณฑ์

อาหารปลอดภัย 

๔. การพัฒนาระบบ

การตลาดสินค้า

อาหารปลอดภัย 

๕. การพัฒนาการ

ขนส่งสินค้า และการ

๑. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ และ

สนับสนุน

ปัจจัยพื้นฐานด้าน

การท่องเท่ียวและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภายใต้การมีส่วน

ร่วม 

๒. การพัฒนาและ

ปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยว ส่งเสริม

กิจกรรมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

ผลิตภัณฑ์ทางการ

ท่องเที่ยว 

๓. การพัฒนา

ศักยภาพสถาน

ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ และ

๑. การพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน
ทางด้านสังคม 
๒. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต : 
สุขภาพอนามัย การ
มีงานท าและมีชีวิต
ครอบครัวอบอุ่น 
๓. การบริหาร
จัดการพื้นที่ : ความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน การ
จัดระเบียบสังคม
และการพัฒนา
ความร่วมมือ สร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

๑. ยกการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาระบบบริหาร
และมาตรฐาน
การศึกษา การกีฬา 
๒. การพัฒนา
ศักยภาพความ
พร้อมของบุคลากร 
โดยส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อการศึกษาและ
กีฬา 

๑. ยกระดับ

คุณภาพการบรกิาร

และบริหารด้วย

ความโปร่งใส 

๒. ส่งเสริมการ

ท างานร่วมกัน

ระหว่างภาค

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
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สอดคล้อง ย 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบ

การแปรรูปและ

เพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภาพมาตรฐาน 

๒. สนับสนุนและ

พัฒนาข้อมูล

สารสนเทศด้าน

การผลิตและด้าน

การตลาดให้เกิด

ความก้าวหน้าและ

ทันกับเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน 

๓. สนับสนุนการ

สร้างเครือข่าย 

องค์กรต่าง ๆ เพื่อ

สร้างผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

๔. คุณภาพความ

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

สอดคล้อง ย......

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท.ในเขต

จังหวัด

สุพรรณบุร ี

๑. พัฒนา

คุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร 

อุตสาหกรรม

เกษตร

อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม 

การแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อ

๒. การ

เสริมสร้างและ

การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวโดย

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

๓. การยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

และความ

ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน 

๔. การขยาย

ฐานโอกาสและ

คุณภาพใน

การศึกษาทกุ

ระดับให้ตรงกับ

ความต้องการ

ของประชาชน 

๕. การส่งเสริม

ให้กีฬาอยู่ใน

หัวใจชาว

สุพรรณบุรีและ

มีความสามารถ

ทางด้านกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ 

๖. การส่งเสริม

สถาบันของชาติ

และการน าการ

เปลี่ยนแปลง

ด้านการบริหาร

และบริการเพื่อ

ประโยชน์ของ

๗. การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบ

สาธารณูปโภค

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่

ดีได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริม

กิจกรรมประเพณี 

และวัฒนธรรมเพื่อ

การอนุรักษ์และ

การท่องเที่ยว 

๒. สร้างและพัฒนา

ปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวของ

จังหวัด 

๓. ส่งเสริมสินค้า

และผลิตภัณฑ์ 

OTOP ทั้งทางด้าน

เกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพ 

๔. ฟื้นฟูคุณภาพ

แม่น้ าท่าจีนและ

คลองสาขาให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 

๕. พัฒนาบึงฉวาก

ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวระดับ

สากล 

๖. พัฒนาแหล่งน้ า

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม

ตามเกณฑ์

เมืองไทยแข็งแรง 

(Healthy 

Thailand) 

๒. ส่งเสริมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน การ

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

๓. ส่งเสริม 

สนับสนุนการ

ป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน

จังหวัด 

๔. พัฒนาคนเป็น

พื้นฐานเพื่อการ

พัฒนาสังคม เช่น

โครงการคนดีศรี

สุพรรณ 

๕. ส่งเสริมพัฒนา

ระบบข้อมูล

พื้นฐานเพื่อการ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๖. ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม

อาสาสมัครต่าง ๆ 

๗. พัฒนาเครือข่าย

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดต้ัง

สถาบันการศึกษา

ทุกระดับ จัดต้ัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับต าบล และ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทาง

การศึกษา 

๒. ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ 

๓. ส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรม

ทางการศึกษาใน

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริม

พัฒนาการกีฬาเพื่อ

ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

๒. ส่งเสริมการเล่น

กีฬาเพื่อการออก

แนวทางการพัฒนา 

๑. การเทิดทูน

สถาบันของชาติ

และส่งเสริมการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

๒. ส่งเสริมการ

ท างานร่วมกันใน

ทุกภาคฝ่ายทั้งภาค

ราชการและเอกชน 

๓. ส่งเสริมองค์กร

การตรวจสอบภาค

ประชาชน 

๔. บริการ

ประชาชนด้วย

ความรวดเร็วและ

โปร่งใส 

๕. ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและ

การบูรณาการแบบ

แนวทางการพัฒนา 

๑. ก่อสร้างและ

ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน 

๒. ปรับปรุง

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให้มี

มาตรฐาน

ครอบคลุมทั้ง

จังหวัด 

๓. การจัดท าผัง

เมืองรวม ระบบ

การคมนาคมและ

การขนส่ง 

๔. ส่งเสริม

กิจกรรมประชา

พิจารณ์ ก่อเกิด

กระบวนการในการ

จัดท าโครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ  

๕. ส่งเสริมการ

ติดตามประเมินผล
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สอดคล้อง ย 7
อปท.ในเขต
จังหวัด 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
เคหะและชุมชน 

สอดคล้อง ย 3
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง ย 4, 
5 อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง ย 1
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง ย 2
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง ย 6
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อบต.หัวเขา 

๑. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ดี 

๒. การยกระดับ 
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

๓. การขยาย
โอกาสและ
คุณภาพใน
การศึกษาทกุ
ระดับให้ตรงกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

๔. พัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม 
เกษตร
อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
การบริโภคและ

๕. การ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดย
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 

๖. การน าการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
สาธารณสุข 
2. แผนงานงบ
กลาง 
3. แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 
4. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
5. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6. แผนงาน
บริหารทั่วไป 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
การศึกษา 
2. แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
บริหารทั่วไป 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
สาธารณสุข 

แนวทางการ
พัฒนา 
๑. แผนงาน
บริหารทั่วไป 
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ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 

บริการชุมชนและสังคม ๑. เคหะชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินการอ่ืน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริหารทั่ว 
 
ด้านบริหารทั่วไป 

 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
       ชองชุมชน 
 ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบ 
       ภายใน 
 ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

กองสาธารณสุข 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักงานปลัด 
 
กองสาธารณสุข 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

3 ยุทธศาสตร์ที่  3 การขยายโอกาสและคุณภาพใน
การศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
  ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

       และ นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมพาณิช
ยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและ
ส่งออก  

ด้านบริหารทั่วไป  ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเ พ่ือประโยชน์ของประชาชน
ประกอบด้วย 

ด้านบริหารทั่วไป ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด ส านักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี 

          

๑. แผนงานเคหะและชุมชน 67 81,205,000 67 81,489,000 68 81,085,000 61 81,000,000 263 324,779,000 

รวม 67 81,205,000 67 81,489,000 68 81,085,000 61 81,000,000 263 324,779,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

          

 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
       ชุมชน 
 ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 

8 
3 
2 
2 
 

1 
1 

420,000 
13,353,6000 

40,000 
50,000 

 
50,000 
50,000 

8 
3 
2 
2 
 

1 
1 

420,000 
13,353,6000 

40,000 
50,000 

 
50,000 
50,000 

8 
3 
2 
2 
 

1 
1 

420,000 
13,353,6000 

40,000 
50,000 

 
50,000 
50,000 

8 
3 
2 
2 
 

1 
1 

420,000 
13,353,6000 

40,000 
50,000 

 
50,000 
50,000 

32 
12 
8 
8 
 

4 
4 

1,680,000 
53,414,400 

160,000 
200,000 

 
200,000 
200,000 

รวม 17 13,963,600 17 13,963,600 17 13,963,600 17 13,963,600 68 55,854,400 

แบบ ผ ๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรง
กับความต้องการของประชาชน 

          

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
       และ นันทนาการ 

7 
6 

3,491,00
0 

470,000 

7 
6 

3,491,00
0 

470,000 

7 
6 

3,491,00
0 

470,000 

7 
6 

3,491,00
0 

470,000 

28 
24 

13,964,00
0 

1,880,000 

รวม 13 
3,961,00

0 
13 

3,961,00
0 

13 
3,961,00

0 
13 

3,961,00
0 

52 
15,844,00

0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและ
ส่งออก 

          

 ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 12 280,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 12 280,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การ เสริ มสร้ า ง
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหาร
จั ดการทรั พยากรธ ร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

          

 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 12 9,800,000 

รวม 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 12 9,800,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  6  ก า ร น า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ประกอบด้วย 

          

 6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน 

8 
1 

580,000 
50,000 

8 
1 

580,000 
50,000 

8 
1 

580,000 
50,000 

8 
1 

580,000 
50,000 

32 
4 

2,320,000 
200,000 

รวม 9 630,000 9 630,000 9 630,000 9 630,000 36 2,520,000 

รวมทั้งสิ้น 112 102,279,600 112 102,563,600 113 102,159,600 106 102,074,600 443 409,077,400 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ถนน  
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี เริ่มจากทาง
ขึ้นวัดเขาคีรี ถึงบริเวณ
ถนนลาดยาง 3350 บ้าน 
นายสมุทร เสือสุด 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

พ้ืนที่ 800 
ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนดก าหนด 

30,000 - 30,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงลูกรังหมู่ 1 บ้านเขาคีรี เริ่ม
จากบริเวณบ้านนายประกอบ  
แช่มช้อย  ถึงบริเวณบ้าน 
นางประไพร ไล้ทิม 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ใช้ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - - 60,000 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการขุดลอกสระน้ าเขาสูง 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี บริเวณบ้าน
นายช านาญ ขุมทอง 

ขุดลอกสระ
จ านวน ๑ แห่ง 

ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร 
ยาว 45.00
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 15,000 - - สระที่ได้รับ
การขุดลอก 
 ๑ แห่ง 

มีสถานที่กัก
เก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงท่อน้ าประปา 
หมู่ 1บ้านเขาคีรี (ท้ายฉวาก)
เริ่มจากบริเวณหอถังประปาเดิม 
ถึงบริเวณลานตากข้าว 
ท้ายฉวาก 

เพ่ือระบบ
ประปาที่ดีขึ้น 

ขนาดท่อ PVC 
Ø75มม. ยาว 
400 เมตรและ
ท่อ PVC Ø50
มม. ยาว 280 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 200,000 - - ระบบ
ประปาที่
ปรับปรุง 

มีประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี (ท้ายน้ า 
ฉวาก) บริเวณบ้านนาย
ประกอบ แช่มช้อย 

เจาะบ่อน้ า
บาดาล จ านวน 
๑ บ่อ 

เจาะบ่อน้ า
บาดาล  
ความลึกไม่น้อย
กว่า 90 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 300,000 - - บ่อน้ า
จ านวน ๑ 
บ่อ 

มีน้ าบริโภค 
– 
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการขุดลอกสระน้ า 
เด่นใหญ่  หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณสระเด่นใหญ่ 

ขุดลอกสระ
จ านวน ๑ แห่ง 

ขุดลอกสระ
กว้าง 28.00 
เมตร ยาว 85 
เมตร ลึก5.00 
เมตร ตามท่ี
เเบบก าหนด 

- - 220,000 - สระที่ได้รับ
การขุดลอก 
 ๑ แห่ง 

มีสถานที่กัก
เก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-
บริโภค 
 
 

กองช่าง 

๗ 
 

โครงการก่อสร้างหอถัง
น้ าประปา หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณบ้านนายประกอบ     
แช่มช้อย 

ก่อสร้างหอ 
ถังน้ าประปา
ความจุน้ าไม่
น้อยกว่า 15 
ลบ.ม. ตามท่ี
แบบก าหนด 

ขนาดหอถัง
น้ าประปาความ
จุน้ าไม่น้อยกว่า 
15 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 500,000 - หอถังน้ า
จ านวน ๑ 
ถัง 

มีประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ 1 บ้าน 
เขาคีรี บริเวณลานเขาปูน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
๑ หลัง 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 500,000 อาคาร
อเนกประสง
ค์ ๑ หลัง 

มีสถานที่
ประชุม
ประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณแยกถนน 3350 
ศาลาหมู่บ้าน 

ติดตั้งฟูา
สาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า 
 ๖ จุด 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย
กว่า 5.00เมตร 
ไม่น้อยกว่า 6 
ต้น ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

400,000 - - - จ านวนที่
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
การใช้ถนน
เวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณแยกศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่ 2 ถึงบริเวณ
ถนนคสล.เดิมบ้าน 
นายประสิทธิ์ น้ าแก้ว 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

320,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 
บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณ
บ้านนางบุญส่ง เกตุแก้ว  ถึง
บริเวณบ้านนางสมัย ขาวเงิน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ าจาก
น้ าที่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 49 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

150,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ราง
ระบายน้ า 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ไม่ให้
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 2 บ้านหัวเขา บริเวณ 
หอส่งน้ าประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือระบบ
ประปาที่ดีขึ้น 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - บ่อบาดาล 
จ านวน 1 
บ่อ 

ระบบ
ประปา
สามารถจ่าย
น้ าได้มากข้ึน 

กองช่าง 

๑๓ โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ า หมู่ 2   บ้านหัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านประทวน  
ประเสริฐ  ถึงบริเวณนา 
นายแบะ  สุทีเปรมทอง 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

วางท่อ คสล. Ø 
0.80 เมตร 
จ านวน 50 
ท่อน ตามที่
แบบก าหนด 

- 280,000 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

การระบาย
น้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 2 บ้านหัวเขา  
เริ่มจากบริเวณนานายฉลวย 
เอ่ียมส าอางค์ ถึงบริเวณนา
นางเรณู   สูงปานเขา 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ใช้ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 60,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 2 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณ
นานางส ารวย สูงปานเขา       
(ผู้เช่า) ถึงบริเวณคันคลอง
อีเป็ดนานายบุญช่วย ทวีสุข           

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

ปากคูกว้าง 
2.00 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 65,000 - - จ านวนค ู
ที่ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบาย
น้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ 
เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่
ฉลวย เอ่ียมส าอางค์ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ าจาก
น้ าที่ท่วมขัง 

กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 
เมตรยาว 5.00 
เมตร จ านวน 
 2 จุด ตามท่ี
แบบก าหนด 

- 40,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ราง
ระบายน้ า 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ า 
ในพ้ืนที่ไม่ให้
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงดินลูกรัง หมู่ 2  
บ้านหัวเขา เริ่มจากศาลตาเจ้า 
ถึงบริเวณบ้านนายประสูติ 
เกตุแก้ว 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ใช้ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 90,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการปรับปรุงศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
บริเวณศาลตาเจ้า 

เพ่ือปรับปรุง
ศาลาใช้เป็น
สถานที่ประชุม 

ขนาดกว้าง 
3.80 เมตร 
ยาว 10.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 450,000 - ขนาดของ
ศาลาที่
ปรับปรุง 

ประชาชน 
มีสถานที่
ประชุม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองอีเป็ด หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายพยับ  
สร้อยระย้า (ผู้เช่า) 

ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองอีเป็ด 

ขนาดกว้าง 
1.80เมตร ยาว 
13.00 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 500,000 สะพาน
จ านวน  
๑ สะพาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรุงระบบท่อ
น้ าประปาภายใน หมู่ 3 บ้าน
กระเสียว เริ่มจากบริเวณบ้าน
นางวรรณา ช่ออัญชัน ถึง
บริเวณเรียบคลองกระเสียว
บ้านนางสาวนิตยา  มะลิทอง 

เพ่ือระบบ
ประปาที่ดีขึ้น 

ขนาดท่อ PVC 
Ø75มม. ยาว 
55 เมตร และ
ท่อ PVC Ø50
มม.ยาว 300 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

99,000 - - - ระบบ
ประปาที่
ปรับปรุง 

มีประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ โครงการขุดคูน้ า หมู่ 3 บ้าน
กระเสียว   เริ่มจากบริเวณ
เช็คตาปูองนานายทวี กาฬศร  
ถึงบริเวณลานตากข้าวนา 
นายจ านงค์  โพธิ์สุวรรณ 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง2.50เมตร 
ลึก 1.50 เมตร
ก้น 0.80 เมตร
ยาว 1,000 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

60,000 - 60,000 - จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๒๒ โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา 
แสงสว่าง หมู่ 3บ้านกระเสียว 
บริเวณบ้านนางก้านตอง  
มะลิทอง 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า 
 ๖ จุด 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย
กว่า 5.00 
เมตร ไม่น้อย
กว่า  6 ต้น 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

400,000 - - - จ านวนที่
ติดต้ัง
ไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
การใช้ถนน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิมบริเวณบ้าน
นายเฉลียว เอี่ยมส าอางค์ ถึง
บริเวณสวนนายสุวัตน์ เบญจา
วรรณ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 170,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณถนน คสล.เดิมบ้านนา
ประจวบ  พวงมาลี ถึงบริเวณ
นานางสมหมาย รัตนสิงห์ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 170,000 -  ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขุดคูน้ า หมู่ 3 บ้าน
กระเสียว เริ่มจากบริเวณคัน
คลองกระเสียวนา 
นายประภาส  เอี่ยมส าอาง 
ถึงบริเวณท้ายคลอง 6 สวน
นายสะอาด เกิดโต 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

ปากกว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 590 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 25,000 - 25,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขุดคูน้ า หมู่ 3  
บ้านกระเสียว เริ่มจากบริเวณ
คันคลองกระเสียวนา 
นายอ านวย มะลิทอง ถึง
บริเวณคันคลอง 6  นา 
นายกาฬเกตุ  พวงมาลี  

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 
1,000 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 60,000 - 60,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ 
 

โครงการขุดคูน้ า หมู่ 3  
บ้านกระเสียว   เริ่มจาก
บริเวณท้ายคลอง 6  
นายสะอาด  เกิดโต ถึงบริเวณ
คันคลองอีเป็ด 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 
1,900 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- ๘๐,๐๐๐ - - จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๒๘ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาลหมู่ 
๓ บ้านกระเสียว บริเวณบ้าน
นายมนัส พวงมาลี 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 
 

- 9,000 - 9,000 จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบ
น้ าประปาดี
ขึ้น 
 

กองช่าง 

๒๙ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ ๓ บ้านกระเสียว บริเวณ
ศาลากลางหมู่บ้าน 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 
 

- 9,000 - 9,000 จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบ
น้ าประปาดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณสวนนายสุวัตน์  
เบญจาวรรณ ถึงบริเวณนา 
นายสุวัตน์ เบญจาวรรณ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 170,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณนานางสมหมาย    
รัตนสิงห์  ถึงบริเวณนา 
นายสะอาด  เกิดโต 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

กว้าง 3.00 
เมตรยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 170,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณนานายสะอาด  เกิดโต 
ถึงบริเวณนานางนงค์นุช  
รัตนสิงห์  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 99,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณนานายสุวัตน์ เบญจา
วรรณ ถึงบริเวณท้ายคลอง 6
สวนนายสุวัตน์ เบญจาวรรณ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
70 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 120,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการขุดคูน้ า หมู่ 3  
บ้านกระเสียว (เขาดิน) เริ่ม
จากบริเวณคันคลอง 6 นา 
นายสมุด ศิลป์ชัยถึงบริเวณ
เชิงเขาดินนานางคะนึง 
กระแสสินธ์ 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง๒.50 
เมตร ก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรยาว 
1,000 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 400,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๓๕ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 4 
บ้านวัดไทร เริ่มจากบริเวณ
ถนนลาดยางคันคลอง ม.อ.  
ที่นานายปลูก ช่างทอง (ผู้เช่า)  
ถึงบริเวณนาผู้ใหญ่ส าเริง 
เกลี้ยงประเสริฐ 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง 2.00 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้นกว้าง 
0.50 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 4 บ้านวัดไทร  
เริ่มจากบริเวณบ้านพักคลอง
ชลประทาน มอ. ถึงบริเวณ
เขตติดต่อหมู่ 6, 4  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
250 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

95,000 95,000 95,000 95,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



75 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิมไร่อ้อยนาง
ส าอางค์  โพธิ์รัง ถึงบริเวณ
บ้านนางทัศนีย์  ก าใจ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

165,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้าน  วัดไทร เริ่มจาก
บริเวณถนน คสล.เดิมบริเวณ
ไร่อ้อยนางท านอง  ศรีสุวรรณ     
ถึงนานางซิ้ม เมืองวงษ ์(ผู้เช่า) 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

220,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓๙ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร บริเวณ
ประปาประจ าหมู่บ้าน 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบ
น้ าประปาดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานางซิ้ม  เมืองวงษ์ 
(ผู้เช่า) ถึงบริเวณนา 
นายจ านงค์  เสาวรส 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 220,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



76 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานายจ านงค์  
เสาวรส ถึงบริเวณนา 
นายเล็ก ปรึกษา (ผู้เช่า) 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานายเล็ก  ปรึกษา   
(ผู้เช่า) ถึงบริเวณนา 
นายจ านงค์  เสาวรส (ผู้เช่า) 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานายจ านงค์  
เสาวรส ถึงบริเวณนา 
นายส าราญ  เจริญดี (ผู้เช่า) 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามท่ี
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



77 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔ โครงการภูมิทัศน์ลานตากข้าว 
(ตะวันออกเขาเด่นตาพรม) 
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ บริเวณไร่
นายเฉลิม จันทร์ลอย  

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลาน 
ตากข้าว 

ขนาดพ้ืนที่ 
800 ตาราง
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

20,000 - - 20,000 จ านวน  
๑ ลาน 

มีลานตากข้าว
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ หมู่ 5 บ้านน้ าพุ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ปรับปรุงพื้นท่ี
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตร.ม. ตามท่ี
แบบก าหนด 

700,000 - - - ขนาดพ้ืนที่ 
ที่ปรับปรุง 

มีพ้ืนที่
เหมาะสม
ส าหรับเด็กท า
กิจจกรรม 

กองช่าง 

๔๖ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ บริเวณ
ประปาประจ าหมู่บ้าน 

ระบบน้ าประปา
ดีขึ้น 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบ
น้ าประปาดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ เริ่มจาก
บริเวณบ้านนายทรัพย์  
เมฆฉาย  ถึงบริเวณคอกวัว
นายตวง  น้ าทิพย์ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- ๒๒๐,๐๐๐ - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



78 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ เริ่มจาก
บริเวณบ้านนายจ านงค์  
จันทร์ลอย ถึงบริเวณบ้าน 
นายจ ารัส เมืองช้าง    

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
162 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- ๒๘๐,๐๐๐ - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถึง
บริเวณถนนลูกรังไร่ 
นางสุข สูงปานเขา 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ใช้ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า
600 ลูกบาศก์
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 250,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขุดลอกคลองน้ า หมู่ 
5 บ้านน้ าพุ เริ่มจากบริเวณ
บ่อยืมคลอง มอ. นานายเจียม  
กลิ่นหอม  ถึงบริเวณนา 
นายชู   โพธิ์หอม 

การระบายน้ า 
ที่ดีข้ึน 

กว้าง 5.00 
เมตร ลึก 3.00 
เมตร ก้น 2.00 
เมตร ยาว 
1,200 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 200,000 - จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 



79 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๑ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ เริ่มจาก
บริเวณคอกวัวนายตวง 
น้ าทิพย์    ถึงบริเวณที่ดิน 
นายเอิบ  สังข์งาม 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 54 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหน 

- - ๑20,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เรียบถนนคลอง มอ.) หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ เริ่มจากบริเวณถนน 
คสล.เดิม บ้านนายเจียม กลิ่น
หอม  ถึงบริเวณบ้านนายทอน  
ศรีพุทธ 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เรียบถนนคลอง มอ.)หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายทอน  ศรีพุทธ ถึงบริเวณ
บ้านนางจ ารัส  เมฆฉาย  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 



80 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(เรียบถนนคลอง มอ.) หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ เริ่มจากบริเวณบ้าน
นางจ ารัส  เมฆฉาย  ถึงลาด
ยางเดิมบริเวณบ้าน 
นางประจวบ  วีระนนท์  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
108 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๕ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายประเทือง ใหญ่  
ถึงบริเวณบ้านนายศรี น้ าแก้ว 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 ลบ.
ม. ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๖ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 6บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายทิพย์ น้ าทิพย์ 
ถึงบริเวณนานายจักรกฤษ 
ปานคีรี 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 ลบ.
ม. ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 



81 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๗ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายยิ่ง จันทร์ลอย  
ถึงบริเวณนานางจรุวรรณ  
สร้อยค า 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 ลบ.
ม. ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๘ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายชินเดช 
แก้วเรือง ถึงบริเวณนา 
นางณัชนิชา  ขุมทอง 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า ๒50 ลบ.
ม. ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

๙๕,๐๐๐ - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕๙ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาที่
ดีขึ้น 

เปุาล้างบ่อ
บาดาลจ านวน 
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบระปา 
ที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

๖๐ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 6 
บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณท่อ
ตาโกย ถึงบริเวณคันคลองทิ้ง
น้ าหมู่ 6 บ้านหัวเขานา 
นายวัน  ขุมทอง   

การระบายน้ าที่
ดีขึ้น 

กว้าง 2.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

95,000 - 95,000 - จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 



82 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ 6 บ้านหัวเขา
เริ่มจากบ้านนายวิรัตน์ ขุม
ทอง ถึงบริเวณสี่แยกถนน 
คสล. 

เพ่ือมีแสงสว่าง
เพียงพอในการ
ใช้เส้นทาง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะไม่
น้อยกว่า 500 
เมตร ตาม
รายละเอียด
ก าหนด 

400,000 - - - ระยะขยาย
เขตไฟฟูา 

เพ่ือมีแสง
สว่างเพียงพอ
ในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

๖๒ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 6 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณ
นานายจักรกฤษ ปานคีรี   ถึง
บริเวณคันคลองทิ้งน้ าหมู่ 6 
นานายยิ่ง จันทร์ลอย 

การระบายน้ าที่
ดีขึ้น 

กว้าง 2.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 85,000 - 85,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๖๓ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 6 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณ
ถนน 3350 บ้านนายปาน 
เกสรมาลา  ถึงบริเวณ 
ฟาร์มไก่นายสุรศักดิ์ เข็มเงิน 

การระบายน้ าที่
ดีขึ้น 

กว้าง 2.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
2,500 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 95,000 - 95,000 จ านวนคูที ่
ขุดลอก
จ านวน ๑ 
เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณรางน้ าเดิมบ้าน 
นางใย  กลิ่นมณฑา ถึงบริเวณ
บ้านนางศรีเมือง   ดามี 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 115.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 430,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ เส้น 

น้ าระบายได้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 6 บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณถนน คสล.เดิมบ้าน
นางดม  ภูมาลา ถึงบริเวณ
บ้านนางประเสริฐ  ขุมทอง 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 220,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้านนางอ าพร  
การภักดี  ถึงบริเวณบ้าน 
นายแฉลม น้ าแก้ว 

เพ่ือปูองกัน 
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 125 เมตร  
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 450,000 - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ เส้น 

น้ าระบายได้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 6 บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณสี่แยกถนนบ้านนาย
ส ารวย  น้ าทิพย์ถึงบริเวณ
บ้านนายอนุชิต รูปกลม 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

กว้าง 4.00 
เมตรยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายแฉลม  
น้ าแก้ว ถึงบริเวณศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 125 เมตร  
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 450,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ เส้น 

น้ าระบายได้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๖๙ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 
เริ่มจากบริเวณหัวคลองทิ้งน้ า 
ถึงบริเวณที่นานายส าอางค์ 
สมตัว 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ใช้ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
250 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

95,000 - 95,000 - ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗๐ โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 
หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

เจาะบ่อน้ า
บาดาล จ านวน 
๑ บ่อ 

เจาะบ่อบาดาล 
ความลึกไม่น้อย
กว่า 90 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

300,000 - - - บ่อน้ า 
จ านวน ๑ 
บ่อ 

มีน้ าบริโภค – 
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๑ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณ
ประปาติดโรงเรียนฉวาก 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - บ่อบาดาล 
จ านวน 1 
บ่อ  

ระบบประปา
สามารถจ่าย
น้ าได้มากข้ึน 

กองช่าง 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 7 บ้าน ฉวากเริ่มจาก
บริเวณบ้านนายสังเวียน     
รื่นสวัสดิ์  ถึงบริเวณบ้าน 
นายสิงห์   ยอดด าเนิน 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 200,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗๓ โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ 
7 บ้านฉวากเริ่มจากบริเวณ 
คสล.เดิมบ้านนายสมพงษ์ 
โฉมเชิด ถึงบริเวณท่ีนา 
นายสมส่ง   จันทร์เอี่ยม 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

กว้างรวม 2.00 
เมตร ยาวรวม 
180 เมตร ลึก
เฉลี่ย1.00เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 250,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 7 บ้าน ฉวากเริ่มจาก
บริเวณ คสล.เดิมบ้านนาย
สมพงษ์ โฉมเชิด ถึงบริเวณ 
ที่นานายสมส่ง จันทร์เอี่ยม 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

กว้าง3.00เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 300,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๕ 
 

โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลูกรัง หมู่ 7 บ้านฉวาก 
เริ่มจากบริเวณคลอง 4 
เรียบคลอง  ถึงบริเวณนา 
นายอ าพล  สุขโข 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๖๐,๐๐๐ ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗๖ โครงการต่อเติมอาคารประปา
หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณศาลา
หมู่บ้าน 

เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประปา 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
80 ตร.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๔๐,๐๐๐ ขนาดของ
พ้ืนที่ที่ต่อ
เติม 

มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ 8  
บ้านปากดง บริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
๑ หลัง 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000  ตร.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

550,000 - - - อาคาร
อเนกประ
สงค์ ๑ 
หลัง 

มีสถานที่
ประชุมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๗๘ โครงการขุดคูใหม่(เหมืองเก่า) 
หมู่ 8 บ้านปากดง เริ่มจาก
บริเวณไร่อ้อยนายสุข ขาวเงิน 
ถึงบริเวณไร่อ้อยนายมนตรี 
ศรีบัวทอง 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดแล้ว
ปากกว้าง 2.00 
เมตร ก้น 0.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 500 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

24,000 - 24,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๙ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 8 
บ้านปากดง เริ่มจากบริเวณ
หลังวัดปากดงนานายนิพล 
น้ าทิพย์  ถึงคันคลอง มอ.  
นานายทด สกุล (ผู้เช่า) 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.50 เมตร ก้น 
0.50 เมตรลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

20,000 - 20,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๐ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 8 บ้าน ปากดง บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - บ่อบาดาล 
จ านวน 1 
บ่อ  

ระบบประปา
สามารถจ่าย
น้ าได้มากข้ึน 

กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้าน
ปากดง บริเวณบ้านนางสมใจ 
ต่อจากของเดิม 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
๑ หลัง 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000    ตร.
ม. ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 550,000 - - อาคาร
อเนกประ
สงค์ ๑ 
หลัง 

มีสถานที่
ประชุมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๒ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 8  
บ้านปากดง บริเวณบ้าน 
นางสมใจ  นกเล็ก 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
๑ หลัง 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตร.ม. ตามท่ี
แบบก าหนด 

- - 500,000 - ศาลา
อเนกประ
สงค์ ๑ 
หลัง 

มีสถานที่
ประชุมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 8 บ้าน  ปากดง เริ่มจาก
บริเวณนานายสมเกียรติ 
นรสิงห์  ถึงบริเวณนา 
นางสาวส้มกลิ่น กาฬศร 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 8 บ้าน ปากดง เริ่มจาก
บริเวณนานางสาวส้มกลิ่น  
กาฬศร ถึงบริเวณที่นา 
นายวินัย สกุล 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๘๕ โครงการขุดลอกคลอง 
อู่ตะเภา-ปากดง หมู่ 8  
บ้านปากดง เริ่มจากบริเวณ 
หัวคลองอู่ตะเภา-ปากดง  
ถึงสุดเขตติดต่อต าบล 
หัวนา – หัวเขา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคลองขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 5.00 
เมตร ลึก 3.00 
เมตร ก้น 2.00 
เมตร ยาว 
1,200 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 200,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๖ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่มจากบึงลาด
ปลาเคล้า ถึงบริเวณคันคลอง
อีเป็ด 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ปากกว้าง 2.50 
เมตร ก้น 0.70 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,600 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - 60,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๗ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่มจากบึงลาด
ปลาเค้า  ถึงบริเวณบ้าน  
นายยก  สุพรรณ 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ปากกว้าง 2.50 
เมตร ก้น 0.70 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,400 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

50,000 - 50,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๘ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว เริ่มจากบริเวณนานาย   
ชุมพล  สกุล  ถึงบริเวณคัน
คลองอีเป็ดนานายเนือง  
 คชกูล 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

60,000 - 60,000 - ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 



90 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๙ โครงการขุดลอกคูฝั่ง
ตะวันออก หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว เริ่มบริเวณท่ีนา 
นายสันธะ พงษ์ไทย  
ถึงบริเวณสะพานข้าม 
คลองอีเป็ด หมู่ 3,9 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.50 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

25,000 - 25,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๐ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน      
1 บ่อ 

9,000 - 9,000 - จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบ
น้ าประปาดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๙๑ โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาเขียว 

เพ่ือให้ส่องสว่าง 
แก่ผู้สัญจรไปมา 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย
กว่า 5.00 
เมตร ไม่น้อย
กว่า 6 ต้น 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

400,000 - - - จ านวนที่
ติดต้ัง
ไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
การใช้ถนน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๒ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่มบริเวณสาม
แยกศาลเจ้าพ่อเขาเขียว 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.50 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๓ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ 9  บ้านเขา
เขียว บริเวณศาลาเดิม 

เพ่ือท ากิจกรรม 
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตร.ม. ตามท่ี
แบบก าหนด 

- 500,000 - - ศาลา
ประชาคม 
1 หลัง 

มีอาคาร
สถานที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

๙๔ โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟูาแสงสว่างถนน
สาธารณะ หมู่ 9 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณวัดเขาเขียว ถึง
บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ
เขาเขียว 

เพ่ือให้ส่องสว่าง 
แก่ผู้สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง
จ านวน   3 จุด 

- 200,000 -  จ านวนที่
ติดต้ัง
ไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
การใช้ถนน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๕ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง  คันคลองอีเป็ด
ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว เริ่มจากบริเวณสะพาน
ถนน 3350 ข้ามคลองอีเป็ด  
ถึงบริเวณคันคลองกระเสียว 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 120,000 - ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๙๖ โครงการปรับปรุงประปา หมู่ 
9 บ้านเขาเขียว บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

เพ่ือระบบ
ประปาที่ดีขึ้น 

ขนาด 3.00 x 
3.00 เมตร    
สูง 10.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 160,000 - ระบบ
ประปาที่
ปรับปรุง 

มีประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๙๗ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่มจากบริเวณ
คลองลาดปลาเคล้า ถึงบริเวณ
ถนนทางแยกถนนลูกรังเขต
ต าบลเขาพระ - หัวเขา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคลองขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 
3.00-2.00 
เมตร ก้น 
1.50-0.50 
เมตร ยาว
1,800 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - 200,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๘ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 
9 บ้านเขาเขียว เริ่มจาก
บริเวณทางแยกถนนลูกรัง
เขตต าบลเขาพระ – หัวเขา 
ถึงบริเวณคันคลองอีเป็ดสุด
เขตต าบลเขาพระ - หัวเขา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคลองขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 
3.00-2.00 
เมตร ก้น 
1.50-0.50 
เมตร ยาว
2,500 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - 450,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๙ โครงการขุดลอกคูฝั่ง
ตะวันตก หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว เริ่มบริเวณท่ีนานาย
สันธะ   พงษ์ไทย ถึงบริเวณ
สะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 
3,9 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ปากกว้าง 2.50 
เมตร ก้น 0.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - ๒๕,๐๐๐ ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการก่อสร้างขยายถนน 
คสล.หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณแยกถนน
ศาลาหมู่บ้าน  ถึงบริเวณ
บ้านนายสุชิน ขุมทอง 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 430
เมตร หนา
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

230,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๑ โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา บริเวณลานตากข้าว
เขาลูกกลาง 

เพ่ือท ากิจกรรม 
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 150 
ตร.ม. ตามท่ี
แบบก าหนด 

500,000 - - - ขนาดของ
ศาลาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีอาคาร
สถานที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้าน  หัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนางฮุ้น เจน
ตนเสน ถึงบริเวณบ้านนาย
ทองย้อน   น้ าแก้ว 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 220,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๓ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา เริ่มจากบริเวณคัน
คลอง 6 นานายสว่าง ทอง
รอด ถึงบริเวณนานายแสวง 
คงวิเชียร 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 80,000 - 80,000 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา เริ่มจากบริเวณนา
นายพี ขาวเงิน ถึงบริเวณนา
นายแสน   ขุมทอง 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 60,000 - 60,000 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา เริ่มจากบริเวณสาม
แยกถนนนานางจี่ เนตรทิพย์  
ถึงบริเวณคันคลอง6 นา 
นางจ าริด พวงมาลี (ผู้เช่า) 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ 
ก าหนด 

- 80,000 - 80,000 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา เริ่มจากบริเวณสระ
หลวงปูุอ่ิมบ้านนายแสวง  
น้ าแก้ว  ถึงบริเวณนา 
นางชะอม ชูปารมย์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 40,00๐ - 40,0๐0 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา เริ่มจากบริเวณคัน
คลอง 6 นานางละเมียด 
ขาวเงิน  ถึงบริเวณนา 
นางส าอางค์ บุญประเสริฐ   

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 60,000 - 60,000 ปริมาตร
ลูกรังที่
ซ่อมแซม 
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๘ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 10 
บ้านหัวเขา   เริ่มจากบริเวณ
คันคลอง 6 นานางละเมียด
ขาวเงิน ถึงบริเวณนา 
นางส าอางค์ บุญประเสริฐ   

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 10,000 - 10,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการขุดลอกคูน้ า 
 หมู่ 10 บ้านหัวเขา  
 เริ่มจากบริเวณท่อนาย
เหยาะ สกุล  ถึงบริเวณนา
นายทองสุข พ่วงลา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,600 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 80,000 - 80,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๐ โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 
10 บ้านหัวเขา  เริ่มจาก
บริเวณท่ีนานายทศพล 
ปรึกษา  ถึงบริเวณที่นา 
นายส าราญ วงษ์สุวรรณ 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 60,000 - 60,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลอง
ที่ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณนายทองย่อน  
น้ าแก้ว  ถึงบริเวณบ้าน 
นายวัฒนะ กาฬภักดี 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

-  220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้าน   หัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนายวิเชียร  
หอมเย็น ถึงบริเวณสวน 
นายแสวง คงวิเชียร 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๓ โครงการขุดลอกสระน้ า
หลวงปูอ่ิม หมู่ 10 บริเวณ
บ้านนายแสวง  น้ าแก้ว 

ขุดลอกสระ
จ านวน ๑ แห่ง 

ขนาดสระขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 
25.00เมตร 
ลึก 4.50 เมตร 
ยาว 35.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 200,000 - สระที่
ได้รับการ
ขุดลอก 
 ๑ แห่ง 

มีสถานที่กัก
เก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้าน  หัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนายวัฒนะ     
กาฬภักดี  ถึงบริเวณบ้าน
นายรังสรรค์  สูงปานเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้าน  หัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนายรังสรรค์     
สูงปานเขา  ถึงบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่ประสิทธิ์  สูงปานเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 52 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 110,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๖ โครงการขุดลอกคูน้ า  
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณคันคลอง 
ม.อ. บ้านนานายสมภาร 
กาฬภักดี ถึงบริเวณนา 
นายทิม ขุมทอง 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกคูแล้ว
ปากกว้าง 2.00
เมตร ก้น 0.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,100 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

40,000 - 40,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการขุดลอกคูน้ า 
 หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณคันคลอง 
ม.อ. นานายทม  น้ าทิพย์  
ถึงบริเวณนานายเจียม  
ขวัญทอง 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกคูแล้ว
ปากกว้าง 2.00
เมตร ก้น 0.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,100 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

40,000 - 40,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๘ โครงการขุดลอกคูน้ า 
 หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
บริเวณบ้านครูซิ่ว 
ซ้อนวิภารัตน์ ถึงบริเวณ 
ท่อไซฟอน   

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง
๕.๐๐ เมตร ก้น 
๑.๕๐ เมตร ลึก 
๒.๔๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐ 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

230,000 - 230,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสุจินต์ เอกอ้น ถึง
บริเวณบ้านนางวาสนา  
สาธุประดิษฐ์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

220,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณนางวาสนา 
สาธุประดิษฐ์  ถึงบริเวณ
บ้านนางเกา  น้ าทิพย์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100  
เมตร หนา 
0.15 เมตร
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 220,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางชนิดา น้ าทิพย์ ถึงบริเวณ
บ้านนางศรีไพร บุญมี 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 132,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางศรีไพร บุญมี  ถึงบริเวณ 
คสล.เดิมบ้านนายมนัส 
คล้ายนาค 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 63,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณลาดยางเดิม
ถึงบริเวณ คสล.เดิมบ้าน
ผู้ใหญ่สมพงษ์   น้ าทิพย์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 3.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- 6,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางอโนไทย แสนบัวเผื่อน
ถึงบริเวณบ้านนางวาสนา 
เอกอ้น 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 50,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณ คสล.เดิม
บ้านนายบุญหวาน รื่นสวัสดิ์  
ถึงบริเวณบ้านนายสุชาติ 
คล้ายติ่ง 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 165,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณถนน คสล.
เดิมบ้านนายสวย   
ศรีมะปราง  ถึงบริเวณบ้าน
นายอุไร  อยู่ยืนเป็นสุข 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 
 

- - 165,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายอุไร 
อยู่ยืนเป็นสุข  ถึงบริเวณ
บ้านนางล ายอง ตลับเพชร 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 165,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณ คสล.เดิมนา
นายส าเภา สะราค า ถึง
บริเวณนานายเจียม 
กลิ่นหอม 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 330,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณนานายเจียม 
กลิ่นหอม ถึงบริเวณนา 
นายประพาส  ทองรอด 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 86 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 142,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณคอนกรีตเดิม
บ้านนางสาวบุญส่ง  
ธัญญเจริญ ถึงบริเวณสวน
นางสาวบุญส่ง  ธัญญเจริญ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

220,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณจาก คสล.
เดิมหน้าวัดตรอกตาโพธิ์  
ถึงบริเวณลานปูน 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

220,000 - - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๓๒ โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล 
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
บริเวณประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปา 
ที่ดีข้ึน 

เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน    
1 บ่อ 

๙,000 - ๙,๐๐๐ - จ านวน ๑ 
บ่อ 

ระบบประปา
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณสวน 
นางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ 
ถึงบริเวณบ้านนายหล่อ 
แปูนเขียว 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 240,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณลานปูน  ถึง
บริเวณหลังเมรุ 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 
 

- 220,000 - - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๓๕ โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ าประปา หมู่ 12  
บ้านตรอกตาโพธิ์ 

ก่อสร้าง 
ถังน้ าประปา 

ขนาดความจุน้ า 
100 ลบ.ม.
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 
 

- 400,000 - - ถังน้ า
จ านวน ๑ 
ถัง 

มีประปา 
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายหล่อ  
แปูนเขียว  ถึงบริเวณบ้าน
นางจ าเนียร   โฉมเชิด 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 
 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



106 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณหลังเมรุ      
ถึงบริเวณไร่นางประไพร  
จันทร์รัศมี 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - 220,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนาง
จ าเนียร  โฉมเชิด ถึงบริเวณ
ไร้นางส าลี  นาเอก 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณไร่ 
นางประไพร จันทร์รัศมี  ถึง
บริเวณไร่นางชม้อย นาเอก 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 220,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือบูรนาการงานด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือบูรนาการ
ความร่วมมือ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ต าบล 
หัวเขา 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 
จ านวน  
150 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการบูรณา
การด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

 

๒ โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือรณรงค์
ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
ต าบลหัวเขา 

สุนัขและแมวใน
เขตต าบลหัวเขา 
จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สุนัขและ
แมวที่
ได้รับการ
ควบคุม 

สามารถ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือทบทวน
ก าหนดบทบาท
หน้าที่ผู้ร่วม
ด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
และไข้ซิก้า 

ตัวแทนภาค
ประชาชน                       
จ านวน 150 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตัวแทนมี
ความรู้ด้าน
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

 

๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง 
ติดบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาสุขภาพ
ทางการ
เคลื่อนไหวติด
เตียงติดบ้าน 

จัดอบรม
ผู้สูงอายุหรือ
ผู้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง
ติดบ้าน 
เปูาหมาย ๖๐ 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุหรือ
ผู้ดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืน
ชีพพ้ืนฐานและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน 
 

เพ่ือให้ผู้น า
ชุมชน/
ประชาชนต าบล                
หัวเขามีความรู้
และทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐานและ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบล
หัวเขา  จ านวน 
60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชน/
ประชาชนมี
ความรู้และ
ทักษะการ
ช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้น
พ้ืนฐาน 

กอง
สาธารณสุข 

 

๖ โครงการจัดซื้อน้ ายาและ
ทรายเคมีก าจัดยุงลาย 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
และไข้ซิก้าใน
เขตต าบลหัวเขา 

จ านวน 12 
หมู่บ้าน  

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
๑๒ 
หมู่บ้าน 

ลูกน้ าและ
ยุงลายลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 



110 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการฟื้นฟูความรู้
คณะกรรมการประปา
หมู่บ้านต าบลหัวเขา  

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน
ต าบลหัวเขา 

คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรม 
การประปา
หมู่บ้าน
ต าบลหัวเขา 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๒ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ 

จ านวน  
๑,๔๓๗ คน 

๑๐,๙๔๘,๘๐๐ ๑๑,๔๒๘,๘๐๐ ๑๑,๔๒๘,๘๐๐ ๑๒,๓๘๘,๘๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 

ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้พิการ 

จ านวน  
๒๓๘ คน 
 

๒,๒๘๔,๘๐๐ ๒,๖๖๘,๘๐๐ ๓,๐๕๒,๘๐๐ ๓,๔๓๖,๘๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 
ผู้พิการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

เพ่ือสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ปุวยเอดส์ 

จ านวน ๓๐ 
คน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 

ผู้ปุวย
เอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

จ านวน ๑๒ หมู ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

๖๐ 

ผู้สูงอายุมี
ทางเลือกใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ต าบลหัวเขา 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

๖๐ 

ผู้พิการ
เข้าใจถึง
สิทธิ
ประโยชน์ที่
ได้รับ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือลดปัญหา
การระบาดของ

ยาเสพติด 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
หมู่บ้านที่
ด าเนินการ 

ปัญหา 
ยาเสพติด

ลดลง 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรม 

ในพ้ืนที่ 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
หมู่บ้านที่
ด าเนินการ 

เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรม 
ในพ้ืนที่ลดลง 

 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ในการปูองกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานและ 
อปพร. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๖๐ 

กลุ่มเปูาหมา
ยมีความรู้ใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ผู้ที่สัญจรทาง
ถนนในพ้ืนที่
ต าบลหัวเขา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๒๐ อุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่

ลดลง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ต าบลหัวเขา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่
เด็ก 

เด็กและเยาวชน
ต าบลหัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เน้น
การปลูกฝัง
คุณลักษณะที่
ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการค่ายเยาวชน
อาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ข อ ง เ ย า ว ช น
ต าบลหัวเขา 

เยาวชนต าบล 
หัวเขา 

100,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ได้รับการ
พัฒนาตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดมีการ
บริหารจัดการ
ตนเอง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

392,000 392,000 392,000 392,000 ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
บริหารจัดการ
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนวัสดุ
การศึกษาอ่ืนๆ 
อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

136,000 136,000 136,000 136,000 ศูนย์
พัฒนา  
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนรู้ 
ตลอดจนวัสดุ
การศึกษา
อ่ืนๆ อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์
พัฒนา  
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการอุดหนุนอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 
 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ดีมีประโยชน์ 
ถูกหลักอนามัย 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 

 

987,000 987,000 987,000 987,000 จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียน 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลหัวเขาคัพ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชน 
และประชาชนใน
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

เยาวชน และ
ประชาชนต าบล  
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ทักษะ
ทางด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการสนับสนุนนักกีฬา
เพ่ือร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชน 
และประชาชนเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาย 
นอกที่สูงขึ้น 

เยาวชน และ
ประชาชนต าบล  
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอก 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน 
ประชาชนต าบลหัวเขา 

เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การฝึกการพัฒนา
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

เยาวชน และ
ประชาชนต าบล  
หัวเขา 

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชน
เข้าใจหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันกตัญญู
ผู้สูงอายุ 

เ พ่ือเป็นการสืบ
ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ส าคัญของไทยให้
คงอยู่สืบไป 

1 ครั้ง / ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถสืบ
ทอด
ประเพณี
และ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการสืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโว-โรหณะ 

เ พ่ือเป็นการสืบ
ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ส าคัญของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

1 ครั้ง / ปี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถสืบ
ทอด
ประเพณี
และ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและส่งออก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก 
  ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตามแนว
พระราชด าริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล 
หัวเขา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 

เพ่ือให้มีอาชีพ
และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มสตรีจ านวน๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีมี
ทางเลือก
ด้านอาชีพ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอาชีพเสริม
ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ 

เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
อาชีพเลี้ยง
ตนเอง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
  ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
(เป้าหมาย

) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อรถเก็บขน
ขยะมูลฝอย 

จัดซื้อรถเก็บ
ขนขยะมูล
ฝอย 

จ านวน ๑ 
คัน 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คัน 

จัดเก็บขยะ
ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

๒ โครงการส่งเสริมเยาวชนคัด
แยกขยะ 

ล ด ป ริ ม า ณ
ขยะในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ต าบล 
หัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีการคัด
แยกขยะใน

พื้นที ่

ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

๓ โครงการจัดหาถังขยะ เพ่ือจัดหาวัสดุ
ใส่ขยะ 

จ านวน 
๒๐ ใบ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนถัง
ขยะ 

ที่จัดซื้อ 

พ้ืนที่สะอาด
ปราศจาก
ขยะ 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน 

ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรองค์กร
ปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมการปูองกัน
และการปราบปรามการ
ทุจริต 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน 

ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

องค์กรมีความ
โปร่งใส 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการบอกรับ
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านและอบต.หัวเขา 

เ พ่ื อ ติ ด ต า ม
ข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอก 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวน
หมู่บ้านใน
พืน้ท่ี 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารทัน
สถานการณ์ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการจัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

เพ่ือจัดท าแผน
ชุมชน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
เปูาหมา
ย 

แผนชุมชน 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นครบถ้วน
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือให้มีระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

จ านวน 
บุคลากร 
๑๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
บุคลากร
ในสังกัด 

มีระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานเวลา
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกัน 

เพ่ือความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาช
นที่เข้า
ร่วม
โครงการ 

พ้ืนที่ต าบลหัว
เขามีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

รวม 178 โครงการ - - 26,013,600 26,013,600 25,893,600 25,808,600 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
หัวเขา 

ตามบันทึก
ข้อตกลง
ร่วมกับ 
สปสช. 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการ
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 

เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ดี
มีประโยชน์ 
ถูกหลัก
อนามัย 

โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ 
 
 
 

1,736,000 
 
 
 

1,736,000 1,736,000 1,736,000 -  นักเรียน 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

  ๓.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุน
โครงการ สืบ
สานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
 

เพ่ือสนับสนุน
การจัดงานสืบ
สานประเพณี
แห่เทียน
พรรษา 

1 ครั้ง / ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถสืบ
ทอดประเพณี
และพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนโครงการ
ปกปูองสถาบันสันติ 
สามัคคี 

เพ่ือสนับสนุนอ าเภอ
เดิมบางนางบวช 

1 ครั้ง / ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความสามัคคี 

ส านักปลัด อ าเภอเดิมบาง
นางบวช 

2 เงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ 
จัดซื้อจัดจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ครั้ง / ปี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ 
จัดซื้อจัด 
จ้างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กองคลัง องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนศูนย์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุน 
ศตส.  
จ.สุพรรณบุรี 

1 ครั้ง / ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ปัญหายา
เสพติดลดลง 

ส านักปลัด ศตส.จ.
สุพรรณบุรี 

รวม 6 โครงการ - - 2,026,000 2,026,000 2,026,000 2,026,000 - - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิมบริเวณท่ีดิน
ของ    นายบัว  นิ่มนวล ถึง
ถนน คสล.เดิมเขตติดต่อ
ต าบลเขาพระบริเวณบ้าน
นางรัตนา  ระเบียบแหวน 

การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 960 
เมตร หนา 
0.15 เมตร
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐3 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการขุดสระ หมู่ 3  
บ้านกระเสียว บริเวณ
ที่สาธารณะหนองแก 

กักเก็บน้ าไว้ 
ใช้อุปโภค-บริโภค 

ขนาดสระน้ า
พ้ืนที่ 
1,000 
ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

๑,500,000 ๑,500,000 ๑,500,000 ๑,500,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่ 
ของสระ
ได้รับขุด 
 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางคันคลอง
กระเสียว หมู่ 4 บ้าน
วัดไทร เริ่มจากบริเวณ
เขตติดต่อต าบลหัวเขา-
ต าบลวังศรีราช ถึง
บริเวณบ้านนางชะมด 
 โพธิ์รัง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8 บ้านปาก
ดง เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก ถึง
บริเวณสุดเขตต าบล 
หัวนา-หัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 360 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

990,000 990,000 990,000 990,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 9 บ้าน 
เขาเขียว เริ่มจากถนน 
คสล.เดิม ศาลเจ้าพ่อ
เขาเขียว ถึงบริเวณ 
ทางแยกสุดเขตต าบล
เขาพระ-หัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 630 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดลอก 
บึงลาดปลาเค้า  
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
บริเวณเขตติดต่อต าบล
เขาพระ - หัวเขา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดพ้ืนที่
ปากบ่อไม่
น้อยกว่า 
25,000 
ตร.ม.ลึก 
5.00 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่ง
น้ าและระบาย
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน เริ่มจาก
บริเวณบ้านนางสม 
ดีเสมอ ถึงบริเวณเขต
ติดต่อต าหัวนา-หัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ์ เริ่มจาก
บริเวณจาก คสล.เดิม
หน้าวัดตรอกตาโพธิ์  
ถึงบริเวณเขตติดต่อ
ต าบลหัวนา-หัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 900 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม 8 โครงการ - - 23,790,000 23,790,000 23,790,000 23,790,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เรียบคลอง
ชลประทาน5)  หมู่ 1 
 บ้านเขาคีรี เริ่มจาก
บริเวณบ้านนายสง่า 
หอมยามเย็น ถึง
บริเวณบ้าน 
นายประกอบ แช่มช้อย 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐5 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการปูยางทับ
หน้าถนน ภายในหมู่ 1 
บ้านเขาคีรี  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

นาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร หนา 
0.05 เมตร
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ 3 
บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณคันคลอง มอ.
หมู่ 4 บ้านว ัดไทร ถึง
บริเวณสะพานข้าม
คลองอีเป็ด หมู่ 3,9 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 6,200 
เมตร ตามท่ี
แบบก าหนด 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 
บ้านวัดไทร บริเวณ
โรงเรียนวัดไทร 

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคาร คสล. 
ชั้นเดียว 
พ้ืนที่ไม้น้อย
กว่า 150 
ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวน 
๑ หลัง 

เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง โดยการปู
ยางทับหน้า หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ จากเขต
ติดต่อหมู่ 5,12 ถึงเขต
ติดต่อหมู่ 5,11 ต าบล
หัวเขา 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร ยาว 
1,700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 6 บ้านเขา
เริ่มจากบริเวณถนน 
คสล.เดิมบ้านนางดม  
ภูมาลา  ถึงบริเวณ
ถนน คสล.เดิมบ่อขยะ  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร
ยาว 600 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 6 บ้านเขา
เริ่มจากบริเวณถนน 
คสล.เดิม รพศต.หมู่ 6 
บ้านหัวเขาถึงบริเวณ
บ้านนายก้าน ผุดผ่อง 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร
ยาว 470 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยปูยางทับหน้า
ภายใน หมู่ 6 บ้านหัว
เขา  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 
3,000 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ 8 บ้าน 
ปากดง บริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก 

ก่อสร้างสถานที่
ออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 
29.00 เมตร 
ยาว 75.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีสถานที่ออก
ก าลังกาย
ประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 10 บ้าน 
หัวเขา เริ่มจากบริเวณ
บ้านนางลิ้นจี่ เนตร
ทิพย์ ถึงบริเวณเช็ค 
ตาปล้อง คลอง 6 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและ
ขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 1,225 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการปูยางทับ
หน้าภายใน หมู่ 10 
บ้านหัวเขา  

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00-6.00 
เมตรยาว 
3,000 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

5,200,000 
 

5,200,000 
 

5,200,000 
 

5,200,000 
 

ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน เริ่มจาก
บริเวณสะพานข้าม
คลอง มอ.น้ าพุ ถึง
บริเวณคลอง 5 

การคมนาคม 
ที่สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว  
2,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ขนาด
หรือ
พ้ืนที่
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ - - 50,450,000 50,450,000 50,450,000 50,450,000 - - - 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED  
ขาวด า 

การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
๓๐ หน้าต่อนาที่และ
กลับหน้าอัตโนมัติได้ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED  
ขาวด า 

การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
๓๐ หน้าต่อนาที่และ
กลับหน้าอัตโนมัติได้ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ - - - กอง
การศึกษา 

๓ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED  
ขาวด า 

การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
๓๐ หน้าต่อนาที่และ
กลับหน้าอัตโนมัติได้ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ - - - กอง
สาธารณสุข 

๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี ขนาด ๔๐ นิ้ว 

ขนาดจอไม่ต่ ากว่า 
 ๔๐ นิ้ว จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๑๖,๐๐๐ - - - กอง
การศึกษา 

๕ บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน ๒ เครื่อง 

๑๙,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐8 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนสี่ปี  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วม
ในท้องถิ่น 
 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้งคณะท างานข้ึนช่วยในการติดตามและการประเมินผลได้ตาม
ความเหมาะสม   ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้คว รก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 
๓.  สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ให้ใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  และแบบประเมิน
ตนเอง  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑.  ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  เฉพาะโครงการ
ที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกองตามแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้
รวบรวมภายในวันที่  ๓๑  มีนาคมของปีนั้นๆ 
 ๒.  ในรอบปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  เฉพาะโครงการที่น า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกองตามแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้
รวบรวมภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีนั้นๆ  และมีแบบประเมินเพ่ิมเติมดังนี้ 
 - แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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 - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                ภาพรวม 
 - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                ภาพรวม 
 ๓. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น) 
 ๔. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณ 
 ๕. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อแนะน า  ผลจากการพัฒนา 
 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  โดยบูรณาการ
กับนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น   เพ่ือเป็นกรอบ   ทิศทาง   แนวทางการพัฒนาต าบลในอนาคตแบบเชิงรุก  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ผนวก  ข  แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐  
๒. การปะเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การปะเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕  
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓  
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง ๕  
   ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓  
   ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔  
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓  
   ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ ๕  
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ ๕  
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔  
   ๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ ๕  
   ๕.๑๓ ผลคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕  
   ๕.๑๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ 
ยท. ๐๔  ๓  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 


